منوذج
إعالن الدعوة حلوضو اجتماع اجلمعية العامة العادية السنوية
يسررجم س ررا إدا ة ررجم ة ................برردعوة ااسرراامك ال ررجما حلوضررو اجتمرراع اجلمعيررة العامررة
ررررا السرررراعة ...........مرر ر مسرررراوم يررررو ................
العاديررررة السررررنوية ل قررررجم ة يفاااررررجم عاررررد
ااوافق ................يفذلك م ان االنعاادم اناققة جديفل األعمال التالي:
 .1د اسة تاجميجم س ا اإلدا ة ع السنة ااالية اانتهية  ..../.../....يفااوافاة ع يه.
 .2ااوافاة ع ى تاجميرجم قيرا أداو س را االدا ة عر السرنة اااليرة اانتهيرة  ...../.../....حسر
ااجمفق....م
 .3د اسة تاجميجم تنظيم يفإدا ة القجم ة ع السنة ااالية اانتهية  ..../.../....يفااوافاة ع يه.
 .4د اسة تاجميجم مجماق احلسرابا يفااوافارة ع رى ااييانيرة العموميرة يفحسراا األ برائ يفا سرا جم
ع السنة ااالية اانتهية ...../.../....
 .5د اسررة مارروئ توأيررح أ بررائ ناديررة ع ررى ااسرراامك بتررا يا اجلمعيررة يفذلررك بنسرر.ة %....م م ر
أ ااال مبعدل  ......بيسة ل سهم الواحدم يفااوافاة ع يه .إن يفجد م.
 .6د اسة ماوئ توأيح أسرهم سانيرة ع رى ااسراامك بترا يا اجلمعيرة يفذلرك بنسر.ة %....م مر
أ ااررال مبعرردل  ......سررهم ل رر ...... .سررهمم يفااوافاررة ع ي ره .إن يفجررد م .يفيوت ر ع ررى ا ر ا
التوأيح أيادة عدد أسهم أمسال القجم ة م ....م سهم إىل ...م سهم .
 .7التصررديق ع ررى برردل حوضررو ج سررا س ررا اإلدا ة يفال ارران اان .اررة ال ر تاا ررها أعوضرراو
س ررا اإلدا ة ع ر السررنة اااليررة اانصررجممة د يف ديررد مارردا ال.رردل ل سررنة اااليررة الاادمررة
حس ااجمفقم .إن يفجد م.
 .8د اسة ماروئ توأيرح م افرع ع رى أعوضراو س را اإلدا ة مب .ر .....م يرال يفذلرك عر السرنة
ااالية اانتهية  ..../.../....يفااوافاة ع يه .إن يفجد م.
 .9إحاطررة اجلمعيررة بالتعررامال الر أججمتهررا القررجم ة مررح األطررجما ذا العالقررة ررالل السررنة
ااالية اانتهية  ..../.../....حس ااجمفقم إن يفجد م.
 .10د اسة التعامال ال ستاجميها القجم ة مح األطجما ذا العالقرة رالل السرنة اااليرة الر
ستنتهي  ..../.../....يفااوافاة ع يها .حس ااجمفقم .إن يفجد م.
 .11إحاطة اجلمعية بالتربعا الر ررجمفل لردعم ردما ا تمرح رالل السرنة اااليرة اانتهيرة
 . ..../..../...إن يفجد م.
 .12د اسررة مارروئ صرري م .ر .....م يررال لرردعم رردما ا تمررح ررالل السررنة اااليررة ال ر
ستنتهي  ..../..../...يفااوافاة ع يه .إن يفجدم.
 .13انتخرراا أعوضرراو س ررا إدا ة جديررد ل قررجم ة م ر ااسرراامك يف/أيف م ر اررني ااسرراامكم أيف
الو رض لعوضروية س را
انتخاا عوضو س ا إدا ة ا.و اااعد القرااجم  .فع رى مر يجمار
اإلدا ة تع.ئة استما ة الو يض ااعردة لر لك يفتسر يمها ل قرجم ة ق.ر .موعرد انعاراد اجلمعيرة
العامة بيومي عم .ع ى األق .يفذلك موعد أقصرا نهايرة عمر .يرو  .....ااوافرق .....يفلر تا.ر.
أيررة اسررتما ة تاررد بعررد ذلرركد يفإذا رران ااو ررض م ر ااسرراامك فلنرره يقررو يففاررا ل نظررا
األساسي ل قجم ة أن ي ون مالك لعدد ....م سهم بتا يا انعااد اجلمعية .ان يفجدم.
 .14تعيك مجماق احلسابا ل سنة ااالية ال ستنتهي  ..../.../....يف ديد أتعابه.
 .15ااوافاة ع ى معايني قيا أداو س ا اإلدا ة حس ااجمفقم .
 .16تعررريك جهرررة مسرررتا ة لايرررا أداو س رررا اإلدا ة ل سرررنة اااليرررة الر ر سرررتنتهي .../.../...
يف ديد أتعابها.

رررجم حلوضرررو
يفيففاررال ل نظرررا األساسررري ل قرررجم ة أرررق أل مسررراام أن يخررروو يررال أ رررخ
االجتماع يفالتصويل ع ى الاجما ا ااتخ ة نيابة عنهد ع ى أن ي رون التخرويع ع رى ب اقرة التخرويع
ااجمفاة بالدعوة .يفجي بالنس.ة ل قرخ ال .يعري أن يجمفرق ب .اقرة التخرويع نسرخة مر ال .اقرة
القخصية ل .الغك د يفجواأ السخجم ل نساو يفالاصجم ال ي ال أم ون ب اقة خصية د يفب اقرة ماريم
أيف جواأ السخجم لغرني العمرانيك  .مرا جير بالنسر.ة ل قرخ االعت.را أن ت رون ب اقرة التخرويع
موقعرا ع يهرا مر أحرد األ ررخاض ااخو رك برالتوقيح يفمتومرة ةررتم القرجم ة يفمجمفارا بهرا ررهادة
التساي .السا .التاا يفمنوذج ااخو ك بالتوقيح.
ما جي احلوضو إىل ماجم االجتماع ق ..ااوعد احملدد بنصف ساعة ع ى األق..
يف حالة يفجود أية استخسا ا يجمجى االتصال بالخا  ........./.ع ى ااتف قم...........:
يا س ا اإلدا ة

مجماق احلسابا

ااستقا الاانوني

الستعمال اهليئة العامة لسوق ااال
يعتمد إعالن الدعوة يففاا إل ادة القجم ة ديفن م .اهليئة أدنى مسؤيفلية.
التوقيح

ا تم

التا يا

مالحظة هامة  :يرجى قراءة المالحظات الواردة في الصفحة التالية بعناية ،كما يرجى تعبئة "قائمة مراجعة إعالن الدعوة" والذي وضعتها الهيئة
لضمان حسن التزام الشركات باألحكام المتعلقة بالجمعيات العامة.

على الشركة مراعاة المالحظات التالية عند إعداد ونشر إعالن الدعوة وإرسال الدعوة للمساهمين بالبريد:

 .1بالنسبة للبند ( :)6على الشركة أن ترفق مع الدعوة الموجهة لكل مساهم بيانا تفصيليا ً يتضمن:

 البدالت الفعلية التي تقاضاها األعضااء عان السانة المنصارمة موضاحا ً بهاا اسام العضاو ومجماو البادالت ودبيعاة البادل ماا إ ا كاانيتعلق بمجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس.
 جميع المبالغ وسائر المنافع األخرى التي يكون قاد تلقاهاا كال عضاو مان الشاركة خاالل السانة كتعاويت عان خدماتاذ  ،بماا فاي لاالمبالغ المدفوعة إلى األعضاء بصفتهم موظفي بالشركة.
 البدل المقترح تحديده لحضور جلساات مجلاس اإلدارة وكال لجناة مان اللجاان المنبثقاة عان مجلاس إدارة الشاركة فاي السانة المالياةالقادمة بحيث يوضح البدل المقترح لكل جلسة.

 .2بالنسبة للبندين  8و 9المتعلق بالتعامالت مع األدراف وي العالقة:
-

على الشركة أن ترفق مع الدعوة الموجهة لكل مساهم ورقة تفصيلية أو جدوال يوضح لكل معاملة:
اسم الطرف ي العالقة.
دبيعة العالقة
دبيعة المعاملة
قيمة المعاملة
تدرج العبارة االتية في نهاية الورقة :يؤكد مجلس إدارة الشركة بأن التعامالت المذكورة عادلة ومعقولة وفقاا ً لماا تقتضايذ مصالحة
مساهمي الشركة وإنها تمت وفق القواعد والشرود الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

 .3بالنسبة للبند ( )12المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:
-

يدرج هذا البند في حال انتهاء مدة والية أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو جميعهم أو في حالة وجود مركز شاغر في المجلس.
يحادد ماا إ ا كانات المقاعاد الشاااغرة تعاود للمسااهمين أم لايار المسااهمين أم للمساااهمين وغيار المسااهمين و لا حسابما تقتضاايذ
أحكام النظام األساسي للشركة.
يدرج الحد األدنى من األسهم الواجب امتالكذ بالنسبة للمترشحين إ ا كان من المساهمين حسب النظام األساسي للشركة .

 .4يدرج في نهاية إعالن الدعوة الذي ينشر بالصحف اليومية العبارة التالية:
مالحظة هامة  :تقوم شركات المساهمة العامة بإيدا المبالغ المساتحقة للمسا تثمرين والتاي لام يتسالمها مساتحقوها بعاد انقضااء ساتة أشاهر مان
تاريخ االستحقاق لادى ناندوق أماناات المساتثمرين  ،لاذا يرجاى مان كال مسااهم مراجعاة شاركة مساقج ل يادا وتساجيل األوراق المالياة بمبناى
سوق مسقج لألوراق المالية لالستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة لذ.

 .5يدرج في نهاية الدعوة التي توجذ لكل مسااهم العباارة ايتياة بالتنسايق ماع شاركة مساقج ل يادا وتساجيل األوراق
المالية:
نااود إفااادتكم بااأن سااجالت نااندوق أمانااات المسااتثمرين لاادى شااركة مسااقج ل ياادا وتسااجيل األوراق الماليااة غ.م. .م تشااير إلااى وجااود مبااالغ
مستحقة لكم لدى الصندوق لم ياتم المط الباة بهاا مان شاركات المسااهمة العاماة ،وبنااء علياذ فاإن الهيئاة تادعوكم إلاى المباادرة فاي مراجعاة مقار
شركة مسقج ل يدا وتسجيل األوراق المالية الكائن بمنى سوق مسقج لألوراق المالية بالحي التجاري و ل بعاد تعبئاة االساتمارة الاواردة خلاف
الرسالة وتقديمها للشركة مرفقا ً بها نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر والوثائق والمستندات التي تثبت حقكم في هذه األموال.

 .6في حالة وجود جمعية عامة غير عادية في نفس ياوم انعقااد الجمعياة العاماة العادياة السانوية فيفضال دما جادولي
أعمال الجمعيتين في إعالن واحد من خالل تقسيمذ لبندين هما:
أوالً  :الجمعية العامة غير العادية.
ثانياً :الجمعية العامة العادية السنوية.

 .7يجب أن ترفق مع إعالن الدعوة المقدمة للهيئة قائمة مراجعة إعالن الدعوة حسب لنمو ج المعمول بذ لادى الهيئاة
.
 .8على الشركة إرسال مسودة إعالن الدعوة إلى دائرة شؤون الشركات على :
الفاكس رقم24823323 :
أو البريد االلكتروني Sulaiman.allamki@cma.gov.om :

